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Modernisering af kvægstalde 2016 – ændring i bilag 1 til vejledningen. 
 
 
Tilføjelser til, hvilke omkostninger kan indgå i elementer/teknologier under Miljø og dyrevelfærdstilkøb (angivet med rød skrift). 
 

Miljø- og dyrevelfærdstilkøb 

Faste priser Inputs til beregning af økonomisk effekt af projektet 

Element/teknologi Fastpris Bemærkninger og eventuelle 
omkostninger 

Antal enheder 
per dyr 

Kapacitet af 
elementet 
(Antal husdyr 
per enhed) 

Økonomisk 
effekt af 
teknologien 

Økonomisk 
standardværdi 
som elementet 
tillægges 

For nybyg, tilbyg og renovering  

Forsuringsanlæg 700.000 kr./anlæg  Sokkel, overbrusning, tank, pH-
målere, rørtilslutning, omrøring 
sikkerhedsindhegning 

- 450 køer pr. 
stk. 

1.250 opdræt 
pr. stk. 

2.200 
slagtekalve pr. 
stk. 

 

5 % Andel 
malkekøer/ 
opdræt/ 
slagtekalve 

Sandvasker 1.100.000 kr./anlæg Separator, flowmåler, tst. måler, 
plc-styring. Excl. frostfri bygning. 

- 500 køer pr. 
stk. 

1.000 opdræt 
pr. stk. 

 

5 % Andel 
malkekøer/ 
opdræt 

Ensilagesiloer 275 kr./m3 opbevaring. Silovægge, jordarbejde, bund og 
afløb. Udsprinkling af restvand 
(vaskevand fra mælkerum og 
overfladevand fra ensilagesiloer) 

 

Der regnes med 2 m3 opbevaring 
pr. m2 bund.  

22 m³ pr. ko 

13 m³ pr. 
opdræt 

3,5 m³ pr. 
slagtekalv 

1/22 ko pr. m³.   

1/13 opdræt 
pr. m³. 

1/3,5 slagtekalv 
pr. m³. 

5 % Andel 
malkekøer/ 
opdræt/ 
slagtekalve 

Gyllebeholder 140 kr./m3 opbevaring Jordarbejde, rørtilslutning og 
beholderelementer   

23 m³ pr. ko 

5 m³ pr. 
ungdyr 

1/23 ko pr. m³. 

1/5 ungdyr pr. 
m³. 

0 % Andel 
malkekøer/ 
opdræt/ 
slagtekalve 

Teltoverdækning af gyllebeholder 320 kr./m2 overdækning Antal m2 udregnes ud fra 
overfladeareal af gyllebeholder. 

Ca. 5 m² pr. ko 

Ca. 1,1 m² pr. 
ungdyr 

1/5 ko pr. m². 

1/1,1 ungdyr pr 
m². 

5 % Andel 
malkekøer/ 
opdræt/ 
slagtekalve 
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Luftrensning 3.500 kr./ko Inkl. beton- og montagearbejde 1 pr. ko 

0,8 pr. ungdyr 

1 ko pr. stk. 

1,25 ungdyr pr. 
stk. 

2 % Andel 
malkekøer/ 
opdræt/ 
slagtekalve 

Gulvudsugning 2.365 kr./ko Merpris ift. nye sengebåse 1 pr. ko 

0,8 pr. ungdyr 

1 ko pr. stk. 

1,25 ungdyr pr. 
stk. 

2 % Andel 
malkekøer/ 
opdræt/ 
slagtekalve 

Isolering af tag 175 kr./m2 Isolering og underbeklædning  Ca. 11 m² pr. 
ko  

Ca. 9 m² pr. 
ungdyr 

1/11 ko pr. m². 

1/9 ungdyr pr. 
m². 

2 % Andel af 
malkekøer/ 
opdræt/ 
slagtekalve 

Klovvasker Returgangsanlæg: 80.000 
kr./stk. 

 Returgang 
maks. 2 stk. 

100 % 0 % Malkekøer 

Klovvasker Montage i malkerobot: 
20.000 kr./stk. 

 1 stk. pr. 
malkerobot 

75 køer pr. stk. 0 % Malkekøer 

Vandrensning Kap. < 7.500 l/t 60.000 
kr. /anlæg 

 1 anlæg 0 - 
150 køer 

1 anlæg 0 - 
600 ungdyr 

150 køer pr. 
stk. 

 

600 ungdyr pr. 
stk. 

2,5 % Andel af 
malkekøer/ 
opdræt/ 
slagtekalve 

Vandrensning Kap. 7.500-15.000 l/t 
100.000 kr./anlæg 

 1 anlæg 150 - 
300 køer 

1 anlæg 600 - 
1200 ungdyr 

300 køer pr. 
stk. 

 

1200 ungdyr 
pr. stk. 

2,5 % Andel af 
malkekøer/ 
opdræt/ 
slagtekalve 

Vandrensning Kap.> 15.000 l/t 180.000 
kr./anlæg 

 1 anlæg over 
300 køer 

1 anlæg over 
1200 ungdyr 

100 % 2,5 % Andel af 
malkekøer/ 
opdræt/ 
slagtekalve 

Sygdomsovervågning 30.000 kr. (grundpris) + 
1.100 kr./stk. 
(transponder) 

 1 stk. pr. ko 
under 
overvågning. 

1 ko under 
overvågning pr. 
stk. 

2,5 % Malkekøer 

Rengøring af gulve – Drivbom på opsamlingsplads 175.000 kr./stk.  1 stk. pr. 
malkestald 

100 % 2,5 % Malkekøer 
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Tilføjelser til, hvilke omkostninger kan indgå i elementer/teknologier vedr. malkning og malkeopbevaring (angivet med rød skrift). 
 

Malkning og mælkeopbevaring 

Faste priser Inputs til beregning af økonomisk effekt af projektet 

Element/teknologi Fastpris Bemærkninger og eventuelle 
omkostninger 

Antal enheder 
per dyr. 

Kapacitet af 
elementet 
(Antal husdyr 
per enhed) 

Økonomisk 
effekt af 
teknologien 

Økonomisk 
standardværdi 
som elementet 
tillægges 

Konventionelt malkeanlæg med fast exit, hhv. 30° 
sildeben eller ”side by side” 

75.000 kr./malkeplads Malkesæt, Mælkeudskiller og 
pumpe, Rengøringsanlæg, 
Vakuumpumpe og kompressor og 
Låger og separationsbokse. 
Mælkemåler og diverse 
mælkescanningsudstyr. 
Opvarmning og gardiner. 
Ventilation og ergo-gulv. 
Transpondere til foderautomater, 
mælkekøling (isbank, brøndvand). 

1 stk. pr. 7,5 
køer. 

7,5 køer pr. 
plads. 

0 % Malkekøer 

Mælkekøling, isvandsanlæg 1.100 kr./malkende ko  1 stk. pr. ko. 1 ko. pr. stk. 0 % Malkekøer 

Mælketank inkl. bufferkapacitet på 25 % 1.800 kr./malkende ko  1 stk. pr. ko 1 ko pr. stk. 0 % Malkekøer 

Malkekarrusel 68.000 kr./malkeplads  1 stk. pr. 8,3 
ko. 

8,3 ko pr. 
plads. 

0 % Malkekøer 

Malkerobot 1.000.000 kr./stk. ved 75 
årskøer 

Transpondere til foderautomater, 
mælkekøling (isbank, brøndvand). 

1 stk. pr. 75 
køer. 

75 køer pr. stk. 0 % Malkekøer 
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Tilføjelser til, hvad investeringer kan omfatte i kolonne 3 (angivet med rød skrift).  
 

Obligatoriske omkostninger ved valg af basisstaldelementer 

Det fremgår af de faste priser om basisstaldelementerne er omfattet af omkostningsmodel 1 eller 2. Elementet skal, afhængig af projekttype, omfatte investeringer inden for hver af de grupper, 
som er listet i kolonne 2. Kolonne 3 lister forslag til investeringer, som grupperne i kolonne 2 kan omhandle. 
 

Model 1 Der skal investeres i følgende 
grupper: 

Investeringen kan omfatte: 

Nybyg og tilbyg 1. Jord-, kloak-, støbe- og/eller 
murerarbejde 

2. Tømrerarbejde  
3. El-installationer  
4. VVS 
5. Inventar og ventilation 
6. Udmugning* 

1. Fortank/omrørebrønd, gulve (spalter mv.), kanaler, fundamenter, afløb, 
krybber, yder- og indervægge, udgravning, dræn, sand, 
foderbordsbelægning og overfladebehandling vægge/gulve. Vaskevæg 
(beton eller tegl), udvendigt rørarbejde, samlebrønde. 

2. Spær entreprisen lette ydervægge, tag, porte, døre, vinduer og tagrender. 
Stålplader (væg og tag), rigler (trægitter i ventilationsåbninger), isolering, 
tagpap, vaskevæg (træ eller stål). 

3. Belysning, lamper, lysarmaturer, afbrydere, LED/induktion, styreskab og 
timere. Frostsikring vand, ampere-forsikring (afgift elværk), 
overvågningskamera, lys-sensorer. 

4. Vand, afløb og vandarmaturer. Svømmere, kalvekøkken (vask, 
vaskemaskine), vandværk, vandventiler, vand buffertank, 
håndvask/armaturer, olie-/gasfyr til frostsikring af vand og rumopbevaring. 

5. Drikkekar, sengebøjler, sengeunderlag, forværk, fanggitre, låger, kobørster, 
separationsboks, ventilation i form af regulerbare gardiner i siderne, naturlig 
ventilation, rygning, lysplader, afkaståbning, aftræk, perforeret beklædning 
og styring. Sutteautomater (kalve), mælketaxi (kalve), gummimåtter gulve, 
vejeudstyr til foderautomater, foderautomater, strømaskine, 
pasteuriseringsanlæg (kalve), klovbehandlingsboks, softwareprogrammer til 
foderautomater, afbrydere.  

6. Skraber, skraberblade, trækstation, kæde/wire, omrører og pumpeanlæg. 
Robotskrabere, højtrykskøling, transpondere til foderautomater (herunder også 
mælkerobotter), stationær skraber, spaltemixer, kanalskraber. 
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Renovering niveau 1 - Ny gulvprofil gylle 1. Jord-, kloak-, støbe- og/eller 
murerarbejde  

2. El-installationer  
3. VVS 
4. Inventar og ventilation 
5. Udmugning* 

1. Fortank/omrørebrønd, gulve (spalter mv.), kanaler, fundamenter, afløb og 
krybber, yder- og indervægge, udgravning, dræn, sand, 
foderbordsbelægning og overfladebehandling vægge/gulve. Vaskevæg 
(beton eller tegl), udvendigt rørarbejde, samlebrønde. 

2. Belysning, lamper, lysarmaturer, afbrydere, LED/induktion, styreskab, timere. 
Frostsikring vand, ampere-forsikring (afgift elværk), overvågningskamera, 
lys-sensorer. 

3. Vand, afløb og vandarmaturer. Svømmere, vandværk, vandventiler, vand 
buffertank, håndvask/armaturer, olie-/gasfyr til frostsikring af vand og 
rumopbevaring. 

4. Drikkekar, sengebøjler, sengeunderlag, forværk, fanggitre, låger, kobørster, 
separationsboks, ventilation i form af regulerbare gardiner i siderne, naturlig 
ventilation, rygning, lysplader, afkaståbning, aftræk, perforeret beklædning 
og styring. Gummimåtter gulve, vejeudstyr til foderautomater, 
foderautomater, strømaskine, klovbehandlingsboks, softwareprogrammer til 
foderautomater, afbrydere. Tømrerarbejde: rigler (trægitter i 
ventilationsåbninger), tagpap, vaskevæg (træ eller stål). 

5. Skraber, skraberblade, trækstation, kæde/wire, omrører og pumpeanlæg. 
Robotskrabere, højtrykskøling, transpondere til foderautomater (herunder 
også mælkerobotter), stationær skraber, spaltemixer, kanalskraber. 

Renovering niveau 2 - Ny gulvprofil med dybstrøelse 1. Jord-, kloak-, støbe, og/eller 
murerarbejde 

2. El-installationer 
3. VVS 
4. Inventar og ventilation 
5. Udmugning* 

1. Fortank/omrørebrønd, gulve (spalter mv.), kanaler, afløb og krybber, yder- og 
indervægge, udgravning, dræn, sand, foderbordsbelægning og 
overfladebehandling vægge/gulve. Udvendigt rørarbejde, samlebrønde. 

2. Belysning, lamper, lysarmaturer, afbrydere, LED/induktion, styreskab, timere. 
Frostsikring vand, ampere-forsikring (afgift elværk), overvågningskamera, lys-
sensorer. 

3. Vand, afløb og vandarmaturer. Svømmere, vandværk, vandventiler, vand 
buffertank, håndvask/armaturer, olie-/gasfyr til frostsikring af vand og 
rumopbevaring. 

4. Drikkekar, sengebøjler, sengeunderlag, forværk, fanggitre, låger, kobørster, 
separationsboks, ventilation i form af regulerbare gardiner i siderne, naturlig 
ventilation, rygning, lysplader, afkaståbning, aftræk, perforeret beklædning 
og styring. Sutteautomater (kalve), mælketaxi (kalve), vejeudstyr til 
foderautomater, foderautomater, strømaskine, pasteuriseringsanlæg (kalve), 
klovbehandlingsboks, softwareprogrammer til foderautomater, afbrydere. 
Tømrerarbejde: rigler (trægitter i ventilationsåbninger), tagpap 

5. Skraber, skraberblade, trækstation, kæde/wire, omrører og pumpeanlæg. 
Robotskrabere, højtrykskøling, transpondere til foderautomater (herunder 
også mælkerobotter), stationær skraber, spaltemixer, kanalskraber.   
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Renovering niveau 3 - Inventarløsning med bevarelse af den 
eksisterende gulvkonstruktion 

1. El-installationer 
2. VVS 
3. Inventar og ventilation 

1. Belysning, lamper, lysarmaturer, afbrydere, LED/induktion, styreskab, timere. 
Frostsikring vand, ampere-forsikring (afgift elværk), overvågningskamera, lys-
sensorer. 

2. Vand og vandarmaturer. Svømmere, vandværk, vandventiler, vand buffertank, 
håndvask/armaturer, olie-/gasfyr til frostsikring af vand og rumopbevaring. 

3. Drikkekar, sengebøjler, sengeunderlag, forværk, fanggitre, låger, kobørster, 
separationsboks, ventilation i form af regulerbare gardiner i siderne, naturlig 
ventilation, rygning, lysplader, afkaståbning, aftræk, perforeret beklædning 
og styring. Sutteautomater (kalve), mælketaxi (kalve), gummimåtter gulve, 
vejeudstyr til foderautomater, foderautomater, strømaskine, 
pasteuriseringsanlæg (kalve), klovbehandlingsboks, softwareprogrammer til 
foderautomater, afbrydere. Tømrerarbejde: rigler (trægitter i 
ventilationsåbninger), tagpap. Udmugning: robotskrabere, højtrykskøling, 
transpondere til foderautomater (herunder også mælkerobotter), stationær 
skraber, kanalskraber. 

 
Model 2   

Nybyg og tilbyg  
  

Ekstra staldkvadratmeter – 
Opsamlingsplads 

1. Jord-, kloak-, støbe – og/eller 
murerarbejde 

2. Tømrerarbejde   
3. El-installationer 
4. Inventar og ventilation  

1. Gulve (spalter mv.), kanaler, fundamenter og afløb, yder- og indervægge, 
udgravning, dræn, sand, og overfladebehandling vægge/gulve. Vaskevæg 
(beton eller tegl) 

2. Spær entreprisen, lette ydervægge, tag og tagrender. Stålplader (væg og tag), 
rigler (trægitter i ventilationsåbninger), isolering, vaskevæg (træ eller stål). 

3. Belysning lamper, lysarmaturer, afbrydere, LED/induktion og styring. Ampere-
forsikring (afgift elværk), overvågningskamera, lys-sensorer. 

4. Rækværk, låger, ventilation i form af regulerbare gardiner i siderne, naturlig 
ventilation, rygning, lysplader, afkaståbning, aftræk, perforeret beklædning 
og styring. Gummimåtter gulve, afbrydere. Udmugning: højtrykskøling, 
spaltemixer. 

Ekstra staldkvadratmeter – Malkestald 1. Jord-, kloak-, støbe – og/eller 
murerarbejde 

2. Tømrerarbejde  
3. El-installationer  
4. VVS 
5. Ventilation  
6. Udmugning  

1. Gulve (spalter mv.), kanaler, fundamenter, afløb, yder- og indervægge, 
overfladebehandling vægge/gulve, væg- og gulvfliser, udgravning, dræn og 
sand. Indvendigt rørarbejde (toilet- og bruserafløb, afløb fra mælkerum), 
udvendigt rørarbejde, samlebrønde.  

2. Spær entreprisen, lette ydervægge, tag, døre, vinduer og tagrender. 
Stålplader (væg og tag), isolering.  

3. Belysning, lamper, lysarmaturer, afbrydere og LED/induktion. Ampere-
forsikring (afgift elværk), lys-sensorer. 

4. Vand, håndvask, vandarmaturer, opvarmning og spuleanlæg. Stationær 
højtryksspoler, vand buffertank, rengøring (vaskemaskine malkeklude, 
håndvask/armaturer.    
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5. Ventilation i form af mekanisk ventilation, naturlig ventilation, aftræk, 
perforeret beklædning og gardin. Vejeudstyr til foderautomater, 
softwareprogrammer til foderautomater, afbrydere.  

6. Pumpeanlæg til gødning (for evt. drivbom – se tilkøb). Udsprinkling af restvand 
(vaskevand fra mælkerum og overfladevand fra ensilagesiloer), transpondere 
til foderautomater (herunder også mælkerobotter). 

Ekstra staldkvadratmeter – Servicerum 1. Jord-, kloak-, støbe- og/eller 
murerarbejde  

2. Tømrerarbejde   
3. El-installationer   
4. VVS 

1. Fundamenter, afløb, trixtank og kloaksystem, yder- og indervægge, gulv- og 
vægfliser, udgravning, dræn, sand, og overfladebehandling vægge/gulve. 
Indvendigt rørarbejde (toilet- og bruserafløb, afløb fra mælkerum), udvendigt 
rørarbejde, nedsivning (trykpumpe, gravitation), samlebrønde. 

2. Spær entreprisen lette ydervægge, tag, porte, døre, vinduer og tagrender. 
Stålplader (væg og tag), isolering. 

3. Belysning, lamper, lysarmaturer, afbrydere, LED/induktion og tilslutning af div. 
mælketeknik. 

4. Vand, bad/toilet, vandarmaturer, varmepumpe, opvarmning og afløb, 
kalvekøkken og udluftning. Kalvekøkken (vask, vaskemaskine), vandværk, 
rengøring (vaskemaskine mælkeklude), håndvask/armaturer, toilet, olie-
/gasfyr til frostsikring af vand og rumopvarmning. Udmugning: udsprinkling af 
restvand (vaskevand fra mælkerum og overfladevand fra ensilagesiloer). 

Renovering  
  

Ekstra staldkvadratmeter – 
Opsamlingsplads 

1. Jord-, kloak-, støbe- og/eller 
murerarbejde 

2. El-installationer   
3. Inventar og ventilation 

1. Gulve (spalter mv.), kanaler og afløb indervægge, udgravning, dræn, sand, og 
overfladebehandling vægge/gulve. Vaskevæg (beton eller tegl). 

2. Belysning, lamper, lysarmaturer, afbrydere, LED/induktion og styring. Ampere-
forsikring (afgift elværk), overvågningskamera, lys-sensorer. 

3. Rækværk, låger, ventilation i form af regulerbare gardiner i siderne, naturlig 
ventilation, rygning, lysplader, afkaståbning, aftræk, perforeret beklædning, 
gardin og styring. Gummimåtter gulve, afbrydere. Tømrerarbejde: rigler 
(trægitter i ventilationsåbninger), vaskevæg (træ eller stål). Udmugning: 
udsprinkling af restvand (vaskevand fra mælkerum og overfladevand fra 
ensilagesiloer), højtrykskøling, spaltemixer. 

Ekstra staldkvadratmeter – Malkestald 1. Jord-, kloak-, støbe- og/eller 
murerarbejde 

2. Tømrerarbejde  
3. El-installationer  
4. VVS   
5. Ventilation   
6. Udmugning 

1. Gulve (spalter mv.), kanaler og afløb indervægge, overfladebehandling 
vægge/gulve, væg- og gulvfliser, udgravning, dræn og sand. Indvendigt 
rørarbejde (toilet- og bruserafløb, afløb fra mælkerum), udvendigt rørarbejde, 
samlebrønde. 

2. Døre og vinduer. Rigler (trægitter i ventilationsåbninger), isolering. 
3. Belysning, lamper, lysarmaturer, afbrydere, LED/induktion og styring. 

Ampere-forsikring (afgift elværk), lys-sensorer. 
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4. Vand, vandarmaturer, håndvask, opvarmning og spuleanlæg. Stationær 
højtryksspuler, vand buffertank, rengøring (vaskemaskine mælkeklude), 
håndvask/armaturer. 

5. Ventilation i form af mekanisk ventilation, naturlig ventilation, aftræk, 
perforeret beklædning, gardin. Vejeudstyr til foderautomater, 
softwareprogrammer til foderautomater, afbrydere.  

6. Pumpeanlæg til gødning (for evt. drivbom – se tilkøb). Udsprinkling af restvand 
(vaskevand fra mælkerum og overfladevand fra ensilagesiloer), transpondere 
til foderautomater (herunder også mælkerobotter). 

Ekstra staldkvadratmeter – Servicerum 1. Jord-, kloak-, støbe- og/eller 
murerarbejde   

2. Tømrerarbejde 
3. El-installationer 
4. VVS  

1. Afløb, trixtank og kloaksystem, indervægge, gulv- og vægfliser og 
overfladebehandling vægge/gulve udgravning, dræn og sand. Indvendigt 
rørarbejde (toilet- og bruserafløb, afløb fra mælkerum), udvendigt rørarbejde, 
nedsivning (trykpumpe, gravitation), samlebrønde.  

2. Porte, døre, vinduer og tagrender, kantine. Isolering. 
3. Belysning, lamper, lysarmaturer, afbrydere, LED/induktion og tilslutning af 

div. mælketeknik. Ampere-forsikring, lys-sensorer. 
4. Vand, vandarmaturer, bad/toilet, varmepumpe, opvarmning og afløb, 

kalvekøkken, udluftning. Kalvekøkken (vask, vaskemaskine), vandværk, 
rengøring (vaskemaskine malkeklude), håndvask/armaturer, toilet, olie-/gasfyr 
til frostsikring af vand og rumopvarmning 

5. Inventar: afbrydere 

* Gælder ikke for elementer hvor der er dybstrøelse i hele arealet.
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